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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність теми. Серед населення України генералізований пародонтит представляє 

серйозну проблему сучасної медицини через майже 100% поширеність і все зростаюче 

ураження осіб молодого віку (Антоненко М. Ю., 2015, Бабай О. М., 2016). Це зумовлено 

перевагою генералізованого пародонтиту в структурі стоматологічних захворювань, складністю 

та варіабельністю етіології та патогенезу, взаємозвязком місцевих і соматичних порушень 

(Борисенко А.В., 2014). Розповсюдженність і тяжкість перебігу захворювань пародонта 

коливаються в залежності від географічних і соціальних факторів, стану ротової порожнини, 

стану організму в цілому, а головне - від навичок гігієни ротової порожнини (Черкасова О.В., 

2013). 

Із віком частота захворювань тканин пародонта збільшується, поглиблюється тяжкість їх 

перебігу, що зумовлено як запальними процесами в тканинах пародонта, так і резорбційно-

деструктивними в кістковій тканині щелеп і призводить до передчасної втрати зубів (Варес Я.Е, 

Ломницький І.Я., Яремчук Н.І., 2016). Захворювання пародонта, остеопенія та остеопороз – 

хронічні захворювання, які розвиваються й прогресують із віком і характеризуються 

поступовою втратою кісткової маси (Мазур І.П., Білозецький І.І., 2014). Оптимізація умов для 

відновлення цілості кісткової тканини щелеп приділяється значна увага (Мокрик О.Я, 

Ломницький І.Я., 2014, Рузін Г.П. 2014). 

На сьогоднішній день ефективність лікування хворих на генералізований пародонтит ІІ-

ІІІ ступеня розвитку з остеопенією обов'язково повинна проводитись із використанням 

хірургічних методів (Дмитрієва Е.О., 2014). Як вказують більшість науковців, пародонтальна 

хірургія не завжди дозволяє досягнути бажаного результату, особливо в віддаленому 

післяопераційному періоді (Браун Ю.Є., 2017). 

Перспективним є подальше вивчення та застосування засобів з остеорепаративними 

властивостями в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є 

фрагментом науково-дослідних робіт кафедри стоматології інституту післядипломної освіти 

ДВНЗ «Івано- Франківський національний медичний університет» на тему: «Комплексна оцінка 

та оптимізація методів прогнозування, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у 

населення різних вікових груп» (№ держреєстрації 0114U001788) та «Оптимізація лікувально-

профілактичних заходів для зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського 

населення Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантажених територіях» 

(№держреєстрації 0117U000946). Здобувач є співвиконавцем фрагментів зазначених НДР. 

 Мета дослідження. Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, шляхом поєднаного використання остеопластичного 

матеріалу та антирезорбенту. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити стан тканин пародонта, зміни біохімічних показників у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, у залежності від ступеня розвитку захворювання. 

2. Дослідити денситометричні, рентгенологічні показники у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією.  

3. Вивчити клінічну ефективність та віддалені результати хірургічного лікування хворих 

на генералізований пародонтит з остеопенією на основі базової терапії. 

4. Вивчити клінічну ефективність та віддалені результати хірургічного лікування хворих 

на генералізований пародонтит з остеопенією з включенням остеопластичного матеріалу.  

5. Вивчити клінічну ефективність ранніх та віддалених результатів хірургічного 

лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією на основі нових запропонованих 



методів лікування. 

6. Розробити схему хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією із включенням остеопластичного матеріалу та антирезорбенту. 

Об’єкт  дослідження – хронічний генералізований пародонтит у хворих з остеопенією. 

Предмет досліджень – ефективність використання хірургічного методу у лікуванні 

хворих на генералізований пародонтит з остеопенією на підставі вивчення клінічних, 

біохімічних, денситометричних, рентгенологічних показників. 

Методи дослідження. Клінічні – для оцінки пародонтального статусу; біохімічні, 

денситометричні, рентгенологічні – для оцінки структурно-функціонального стану кісткової 

тканини; статистичні – для визначення вірогідності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Доповнено дані щодо змін біохімічних, 

денситометричних, рентгенологічних показників у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, у залежності від ступеня розвитку захворювання. Отримало подальший розвиток 

питання доцільності використання остеопластичних матеріалів та антирезорбентів у 

комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. Було 

вдосконалено спосіб хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією, шляхом використання остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту 

«Бонвіва». Уперше було вивчено та досліджено клінічну  ефективність і віддалені результати 

хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, із застосуванням 

остеопластичного матеріал «Easy Graft» і антирезорбенту «Бонвіва». 

Практичне значення одержаних результатів. Результати комплексного дослідження 

стану тканин пародонта, зміни біохімічних і денситометричних показників у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією та динаміки цих показників під впливом 

запропонованого лікування можуть використовуватись як діагностичні критерії для оцінки 

ступеня розвитку захворювання та оцінки ефективності лікування. Розроблена схема 

хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з 

остеопенією у комплексі з медикаментозною корекцією, що сприяє підвищенню ефективності 

хірургічного лікування та стабілізації процесу у віддаленому післяопераційному періоді. 

Обґрунтовано застосування в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією остеоплатичного матеріалу «Easy Graft» і антирезорбенту «Бонвіва». 

Запропонований метод є безпечним і доступним у практиці лікаря хірурга-стоматолога. 

Впровадження результатів дослідження. Результати наукової роботи впроваджені в 

лікувальний процес центру стоматології ІФНМУ 26.06.2017 р., хірургічному відділенні обласної 

стоматологічної поліклініки 20.10.2017 р., відділення щелепно-лицевої хірургії на базі ОКЛ м. 

Івано-Франківськ 22.09.2017 р., стоматологічного відділення КЗОЗ ОКЛ ЦЕМД та МК м. Харків 

27.05.2016 р., відділення хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Інституту 

стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України м. Одеса 04.10.2017 р.  

Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі на кафедрі 

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ВДНЗ України «Буковинський державний 

медичний університет»; кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 09.10.2017 р.; кафедрі 

стоматології Інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» 15.09.2017 р.; кафедрі хірургічної стоматології ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» 22.09.2017 р.; кафедрі хірургічної 

стоматології ВНЗ ТДМУ 07.11.2017 р.; кафедрі стоматології післядипломної освіти ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» 26.10.2017 р.; кафедрі хірургічної стоматології та 

щелепно-лицевої хірургії ХНМУ 18.10.2017р. 

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно здійснила патентно-інформаційний 



пошук, аналіз й узагальнення джерел літератури з питань, що становлять тему дисертаційної 

роботи. З’ясовано актуальність, сформовано мету та завдання дисертаційної роботи, вибір 

методів спеціальних досліджень. Самостійно проведено збір матеріалу для лабораторних, 

біохімічних досліджень.  

Самостійно автор здійснила аналіз клініко-лабораторних досліджень, їхню статистичну 

обробку та написання дисертаційної роботи. Разом із науковим керівником провела вибір 

напрямку та мети дослідження, обговорення одержаних результатів, формулювання висновків, 

підготовку наукових праць до друку. У друкованих роботах разом зі співавторами участь 

здобувача є визначальною, матеріали та висновки належать здобувачу. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації дисертації доповідалися та обговорювалися на ХVIII Міждународной научной 

конференции «Актуальные научные исследования в современном мире» (Переяслав-

Хмельницкий 2016 г.), на VI Стоматологічному форумі «Медвін» «Інноваційні технології в 

сучасній стоматології» (Івано-Франківськ 2017 р.), на Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Бабенківські читання» (Івано-Франківськ 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 10 друкованих праць, із них 4 

статті у фахових наукових виданнях України, 1 – в іноземному журналі (The Pharma Innovation 

Journal), 3 тези в матеріалах науково-практичних конференцій, 2 патенти України на корисну 

модель. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 115 

сторінках основного тексту. Складається зі вступу, огляду літератури, 2 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел. Робота ілюстрована 16 таблицями, 6 рисунками. 

Перелік використаних джерел включає 190 найменувань (із них 43 латиною). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріал та методи дослідження. Під час дослідження нами було обстежено, 

проведено лікування та клінічне спостереження за 120 хворими віком від 31 до 69 років. Серед 

обстежених 90 хворих на генералізований пародонтит з остеопенією знаходилися на базі 

хірургічного відділення центру стоматології ІФНМУ. Серед обстежених було 52 (43,33%) 

чоловіків і 68 (56,67%) жінок, тривалість захворювання складала (11,74±1,53) років.  Для оцінки 

стану тканин пародонта та встановлення діагнозу використовували класифікацію захворювань 

пародонта за М. Ф. Данилевським (1994). Серед них у 38 (42,22%) хворих з остеопенією 

діагностовано ІІ ступінь розвитку генералізованого пародонтиту та в 52 хворих (57,78%) – ІІІ 

ступінь розвитку генералізованого пародонтиту з остеопенією. 

Критеріями включення хворих у дослідження були наявність генералізованого 

пародонтиту ІІ і ІІІ ступеня розвитку у хворих з остепенією, яким у комплексному лікуванні 

показана клаптева операція на пародонті відповідної щелепи, індивідуальна згода хворих на 

хірургічне лікування та застосування запропонованих медикаментозних засобів. 

У дослідження не включали хворих на соматичні захворювання в стадії декомпенсації, 

злоякісні новоутвори, декомпенсовані форми цукрового діабету, інфекційні захворювання. 

У залежності від медикаментозного лікування всі хворі на генералізований пародонтит з 

остеопенією були розділені на три групи, які були рандомізовані за віком, статтю та тривалістю 

захворювання. Першу групу склали 30 хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, яким 

хірургічне лікування проводилося загальноприйнятим методом. Другу групу склали 30 хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією, яким хірургічне лікування проводилося з місцевим 

використанням остеопластичного матеріалу «Easy Graft». У третій групі - 30 хворих на 



генералізований пародонтит з остеопенією, яким хірургічне лікування проводилося з 

використанням остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» 

всередину по 1 таблетці 150 мг 1 раз на місяць в один і той же день щомісячно, протягом 3 

місяців цілими, не розжовуючи та запиваючи склянкою питної води (180–240 мл), сидячи чи 

стоячи. Групу порівняння склали 30 практично здорових осіб. 

Усім 90 хворим із ІІ і ІІІ ступенем розвитку генералізованого пародонтиту з остеопенією 

проводили класичну клаптеву операцію Цішинського-Відман-Неймана. 

У післяопераційному періоді всі хворі приймали базову медикаментозну терапію: 

«Азитроміцин-Астрафарм» 500 мг по 1капсулі впродовж трьох днів (курсова доза 1,5 г), 

«Лоратадин» по 1 таблетці (10 мг) 1 раз на добу впродовж 10 днів та «Лактовіт Форте» по 1 

капсулі 2 рази на добу впродовж 10 днів. 

Обстеження хворих проводили до і після операції та в віддалені терміни – через 6, 12 і 24 

місяці після лікування з використанням клінічних досліджень, які включали ретельний збір 

анамнезу, визначення стоматологічного статусу за загальноприйнятою методикою, а також 

розрахунок індексів: гігієнічного індексу (ГІ за Федоровим-Володкіною), проби Шиллєра-

Пісарєва у модифікації Свракова (проба Ш-П у модиф. Свракова), індексу Рамфйорда (ІР), 

індексу кровоточивості ясен за Мюллеманом (ІК за Мюллеманом); біохімічних – маркерів 

кісткового ремоделювання (остеокальцину та дезоксипіридиноліну); денситометричнх 

(показники Т-критерію) та рентгенологічних (за методом H.Goldmаn та D.Cohen, 1999) методів 

дослідження. 

Статистичний аналіз отриманих цифрових результатів проводили методом варіаційної 

статистики з використанням прикладного пакету комп'ютерної програми медико-статистичних 

обчислень Statistica, із дотриманням Єдиних вимог Міжнародного Комітету редакторів 

медичних журналів. Обчислювали середні значення по кожному з показників, що вивчались, 

стандартні відхилення та похибки. Достовірність відмінності між залежними та незалежними 

варіантами оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента, відмінність вважали достовірною 

при p<0,05. Багатофакторний регресійний аналіз та парний факторний кореляційний аналіз з 

обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона – r. 

Результати власних досліджень та їх обговорення. Виявлено, що у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією характерними були виражені зміни в тканинах 

пародонта, які наростали зі збільшенням ступеня розвитку захворювання. Основними 

симптомокомплексами генералізованого пародонтиту були симптоматичний гінгівіт, 

пародонтальна кишеня, прогресуюча резорбція кісткової тканини щелеп, утворення 

травматичної оклюзії. При хронічному перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з 

остеопенією спостерігали хронічний симптоматичний гінгівіт: катаральний – у 71 (78,89%) 

хворого, гіпертрофічний – у 18 (20%) хворих, атрофічний – у 1 (1,11%) хворого. У хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією глибина пародонтальних 

кишень була більшою, ніж у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з 

остеопенією на (1,480,11) мм, тобто на 32,74% (р<0,05). Зокрема, серед 52 хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією у 22 (42,31%) хворих відзначали 

рухомість ІІ та ІІ-ІІІ ступенів, у той час, як у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня 

розвитку з остеопенією така рухомість відзначалась у 9 (23,68%) серед 38 хворих. 

За результатами наших досліджень у хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня 

розвитку з остеопенією показник ГІ за Федоровим-Володкіною був більшим, ніж у хворих на 

генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією на 46,48% (р<0,05), проби Ш-П у 

модиф. Свракова – на 12,76% (р<0,05), ІР – на 16,20% (р<0,05), ІК за Мюллеманом – на 16,92% 

(р<0,05). 



Аналіз результатів біохімічних показників до хірургічного лікування, дозволив 

встановити, що вивчення метаболізму кісткової тканини, на нашу думку, є важливим 

прогностичним фактором щодо перебігу захворювання, які полягали в зменшенні кількості 

остеокальцину в крові, що вказує на зменшення кількості кальцію в сироватці крові та є 

сприятливим фоном для розвитку остеопенії, при якій порушуються процеси формування 

кісткової тканини. Встановлено, що кількість остеокальцину у хворих на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією зменшилась в 1,60 раза (р<0,05) до (18,960,64)%, 

порівняно зі здоровими, та у хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з 

остеопенією зменшилась в 1,66 раза (р<0,05) до (18,340,65)% відповідно. Показник кількості 

остеокальцину у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією 

зменшився на 37,69% (р<0,05) порівняно зі здоровими, а у хворих на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією – на 39,73% (р<0,05) відповідно. 

Аналізуючи показники вмісту дезоксипіридиноліну у сечі у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією до проведення хірургічного лікування, нами було виявлено виражені 

зміни показника. Так збільшувався показник дезоксипіридиноліну у сечі (р<0,05) у усіх хворих 

на генералізований пародонтит з остеопенією, у порівнянні зі здоровими. Зокрема, встановлено, 

що кількість дезоксипіридиноліну в сечі у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня 

розвитку з остеопенією збільшилась в 1,80 раза (р<0,05) до (6,160,64)%, порівняно зі 

здоровими, а у хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією 

збільшилась в 1,86 раза (р<0,05) до (6,380,65)% відповідно. Виявлено залежність змін 

показників біохімічних досліджень від ступеня розвитку генералізованого пародонтиту у хворих 

з остеопенією. Так у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією, 

порівняно зі здоровими, показник дезоксипіридиноліну збільшився на 79,59% (р<0,05), а у 

хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією – на 86,01 % (р<0,05), 

що вказує на більш виражені деструктивні зміни в тканинах пародонта у хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією. 

Аналізуючи результати денситометричних досліджень, виявили зниження щільності 

кісткової тканини щелеп у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. Так, за 

результатами денситометрії, Т-критерій у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня 

розвитку з остеопенією в середньому складав -1,94±1,36 (р<0,05) та у хворих на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією – -1,97±1,36 (р<0,05). Порівнюючи дані 

денситометричних досліджень кісткової тканини щелеп у здорових -0,08±1,36, ми підтвердили, 

що наші результати були достовірними (р<0,05). 

У хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією при 

рентгенологічному дослідженні виявляли нерівномірну резорбцію кісткової тканини та слабко 

виражений остеопороз кістки щелепи з утворенням кісткових пародонтальних кишень незначної 

глибини. Висота кісткової тканини була знижена до 1/3 – 1/2 довжини кореня. Відзначалася 

рухомість зубів І - ІІ ступеня, оголення їхніх шийок і частково коренів. У хворих на 

генералізований пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією рентгенологічно виявляли 

нерівномірну резорбцію та виражений остеопороз кісткової тканини з утворенням кісткових 

пародонтальних кишень. Висота кісткової тканини була знижена більше 1/2 довжини кореня. 

Відзначалася рухомість зубів ІІ - ІІІ ступеня, оголення їхніх шийок і коренів. 

Результати наших досліджень після операції, клінічні прояви генералізованого 

пародонтиту у хворих з остеопенією взаємозв’язані з індексною оцінкою стану пародонта та 

біохімічними показниками. У хворих на генералізований пародонтит з остеопенією І групи 

через 3 і 6 місяців після операції показник ГІ за Федоровим-Володкіною був зменшеним, 

порівняно з вихідним рівнем до операції на 36,63% і 25,76% (р<0,05) відповідно, проби Ш-П у 



модиф. Свракова – на 58,77% і 28,68% (р<0,05) відповідно, ІР – на 61,41% (р<0,05) і 31,76% 

(р<0,05) відповідно, ІК за Мюллеманом – на 29,31% і 12,36% (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 

місяці після операційного втручання у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією 

показник ГІ за Федоровим-Володкіною складав (3,02±0,05) і (3,16±0,06) бала відповідно, проби 

Ш-П у модиф. Свракова – (4,78±0,02) та (5,11±0,07) бала відповідно, ІР – (4,54±0,06) і 

(4,87±0,05) бали відповідно, ІК за Мюллеманом – (2,76±0,07) і (2,83±0,03) бала відповідно. 

Показники індексної оцінки стану тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи через 12 місяців, особливо, через 24 місяці після операційного втручання з 

часом погіршувалися. Отож хірургічне лікування на основі базової терапії не забезпечувало 

стабілізації показників індексної оцінки стану тканин пародонта у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією у віддаленому післяопераційному періоді. 

За результатами біохімічних досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи через 3 і 6 місяців після операції показник остеокальцину, порівняно з 

вихідним рівнем до операції, зріс на 17,09% та 21,86% (р<0,05) відповідно, показник 

дезоксипіридиноліну зменшився на 17,93% та 21,99% (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 місяці 

після операційного втручання у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією показник 

остеокальцину, порівняно з вихідним рівнем до операції, зріс на 28,13% та 29,52% (р<0,05) 

відповідно, показник дезоксипіридиноліну зменшився на 26,59% та 33,19% (р<0,05) відповідно. 

У хворих на генералізований пародонтит з остеопенією після хірургічного лікування на основі 

базової терапії показники метаболізму кісткової тканини покращувались, проте перевищували 

відповідні показники у здорових. На нашу думку, недостатність помітного ефекту зі сторони 

індексної оцінки стану тканин пародонта та динаміки біохімічних показників є однією з причин 

недостатньої ефективності хірургічного лікування на основі базової терапії хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією. 

За результатами наших досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи через 3 місяці після операційного втручання показник ГІ за Федоровим-

Володкіною був зменшеним, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 40,37% (р<0,05), тоді 

як показник проби Ш-П у модиф. Свракова покращився у 2,22 раза (р<0,05), ІР – на 88,60% 

(р<0,05), ІК за Мюллеманом – на 87,82% (р<0,05). Через 6 місяців після операційного втручання 

у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією показник ГІ за Федоровим-Володкіною 

був зменшеним, порівняно з вихідним рівнем до операції, на 47,83% (р<0,05), тоді як показник 

проби Ш-П в мод. Свракова покращився в 1,69 раза (р<0,05), ІР – на 59,49% (р<0,05), ІК за 

Мюллеманом – на 34,40% (р<0,05). Через 12 і 24 місяці після операційного втручання у хворих 

на генералізований пародонтит з остеопенією показник ГІ за Федоровим-Володкіною складав 

(2,08±0,02) і (2,20±0,02) бала відповідно, проби Ш-П у модиф. Свракова, ІР – (3,43±0,03) і 

(3,62±0,03) відповідно, ІК за Мюллеманом – (2,26±0,03) і (2,38±0,02) відповідно. Таким чином, 

динаміка показників індексної оцінки стану тканин пародонта після хірургічного лікування була 

вищою у хворих ІІ групи, порівняно з хворими І групи, як у ранні, так і у віддалені терміни 

після операції. 

Аналізуючи результати досліджень у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією ІІ групи через 3 і 6 місяців після операції показник остеокальцину, порівняно з 

вихідним рівнем до операції, зріс на 21,92% та 26,87% (р<0,05) відповідно, показник 

дезоксипіридиноліну зменшився на 21,36% (р<0,05) та 24,34% (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 

місяці після операційного втручання показник остеокальцину, порівняно з вихідним рівнем до 

операції, зріс на 30,54% та 32,74% (р<0,05) відповідно, показник дезоксипіридиноліну 

зменшився на 41,08% та 47,22% (р<0,05) відповідно, що переважало їхню динаміку у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією І групи. 



За результатами досліджень у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ 

групи через 3 і 6 місяців після операції показник ГІ за Федоровим-Володкіною покращився, 

порівняно з вихідним рівнем до операції, в 12,79 і 11,37 раза (р<0,05) відповідно, проби Ш-П у 

модиф. Свракова у 5,80 і 5,37 раза (р<0,05) відповідно, ІР – у 5,47 і 6,07 раза (р<0,05) відповідно, 

ІК за Мюллеманом – у 16,44 і 14,10 раза (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 місяці після 

операційного втручання у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією показник ГІ за 

Федоровим-Володкіною становив (1,23±0,02) і (1,33±0,02) бала відповідно, проби Ш-П у модиф. 

Свракова – (1,32±0,03) та (1,54±0,03) бала відповідно, ІР – (1,48±0,03) і (1,68±0,03) бала 

відповідно, ІК за Мюллеманом – (0,81±0,03) і (1,39±0,02) бали відповідно. Динаміка клінічних 

показників у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи була більш 

вираженою, порівняно не тільки з хворими І групи, але й ІІ групи. Таким чином, хірургічне 

лікування з включенням остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» 

найбільш позитивно впливало на стабілізацію клінічних проявів генералізованого пародонтиту 

у хворих з остеопенією у віддаленому післяопераційному періоді. 

Кількість остеокальцину після оперативного лікування у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією ІІІ групи збільшилась через 3 і 6 місяців, порівняно з вихідним рівнем 

до операції, на 24,94% і 27,99% (р<0,05) відповідно, тоді як показник дезоксипіридиноліну 

зменшився на 21,74% та 35,09% (р<0,05) відповідно. Через 12 і 24 місяці після операційного 

втручання у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією показник остеокальцину, 

порівняно з вихідним рівнем до операції, зріс на 33,75% та 35,49% (р<0,05) відповідно, показник 

дезоксипіридиноліну зменшився на 50,61% та 64,27% (р<0,05) відповідно, практично 

досягнувши рівня в здорових, чого не спостерігалося у хворих інших груп. 

При денситометричному дослідженні у хворих на генералізований пародонтит з 

остеопенією І групи у віддалені терміни спостереження, через 12 і 24 місяці після операції, 

порівняно з вихідним рівнем до операції, Т – критерій змінився на 22,78% і 44,78% (р<0,05) 

відповідно, та складав: через 12 місяців – (-1,581,43) (р<0,05), через 24 місяці – (-1,341,62) 

(р<0,05) відповідно. 

Результати рентгенологічних досліджень свідчили про виражений позитивний ефект 

клаптевої операції в усіх групах хворих на генералізований пародонтит з остеопенією. При 

рентгенологічному досліджені у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією І, ІІ та ІІІ 

груп виявлено, що починаючи з 6-го місяця в всіх хворих після операційного втручання 

спостерігалося покращення показників, що проявлялося в збереженні висоти, ущільненні та 

чіткому визначенні компактної пластинки кісткової тканини. 

Через 12 і, особливо, через 24 місяці після операційного втручання у хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією в І групі денситометричні та рентгенологічні 

показники погіршувалися. Через 12 місяців після операційного втручання у 18 (60,00%) хворих І 

групи виявили стабільну рентгенологічну картину, тобто патологічний процес після операції не 

прогресував, а у 12 (40,00%) – відмітили наростання патологічного процесу. Через 24 місяці 

після операційного втручання тільки у 14 (46,67%) хворих І групи не виявлено прогресування 

патологічного процесу. 

Через 12 місяців після операційного втручання серед хворих ІІ групи, порівняно з 

вихідним рівнем до операції, Т-критерій змінився на 29,41% (р<0,05) та складав (-1,531,41) 

(р<0,05), що свідчило про позитивні процеси мінералізації кістки. Через 24 місяці - 55,91% 

(р<0,05) та складав (-1,271,43) (р<0,05). 

Через 12 місяців після операційного втручання у 17 (58,62%) випадках серед хворих ІІ 

групи виявили стабільну рентгенологічну картину, тобто патологічний процес після операції не 

прогресував, а у 12 (41,38%) відмітили наростання патологічного процесу. Через 24 місяці після 



операційного втручання у 13 (48,15%) хворих ІІ групи не виявлено прогресування патологічного 

процесу. 

За результатами денситометрії у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ 

групи у віддалені терміни спостереження через 12 і 24 місяці після операційного втручання Т-

критерій змінювався, порівняно з вихідним станом до операції, та складав: через 12 місяців – (-

1,381,43) (р<0,05), через 24 місяці – (-1,141,62) (р<0,05) відповідно. Таким чином, 

денситометричні показники у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією ІІІ групи 

через 12 місяців після операції змінилися на 39,13% (р<0,05), через 24 місяці – на 68,42% 

(р<0,05), що вказує на значне покращення мінералізації кісткової тканини з наступною 

стабілізацією процесу. 

Найбільш виражена динаміка денситометричних показників була у хворих ІІІ групи, 

порівняно з хворими І та ІІ групп, як у ранньому, так і в віддаленому післяопераційному періоді. 

На нашу думку, така позитивна динаміка остеометричних показників може бути зумовлена 

покращенням метаболізму кісткової тканини. 

 

ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі на основі об’єктивних клініко-лабораторних методів дослідження 

патогенезу генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією обгрунтувано новий підхід до 

вирішення наукового завдання, що полягає в визначенні особливостей характеру клінічного 

перебігу та доцільності використання остеопластичного матеріалу та антирезорбенту для 

підвищення клінічної ефективності хірургічного лікування хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією.  

1. Встановлено, у хворих на генералізований пародонтит з остеопенією зміни у 

тканинах пародонта наростають із збільшенням ступеня розвитку захворювання. Кількість 

остеокальцину у хворих на генералізований пародонтит ІІ ступеня розвитку з остеопенією 

зменшувалась на 37,69% (р<0,05), у хворих на генералізований пародонтит ІІІ ступеня 

розвитку з остеопенією – на 39,73% (р<0,05), що свідчить про зниження функціональних 

характеристик клітин остеобластичного ряду. Значне збільшення кількості 

дезоксипіридиноліну у сечі на 79,59% (р<0,05) та на 86,00% (р<0,05) відповідно, вказують на 

активність процесів резорбції кісткової тканини.  

2. Виявлено значні відхилення показників денситограм у хворих на генералізований 

пародонтит ІІІ ступеня розвитку з остеопенією, порівняно з хворими на генералізований 

пародонтит ІІ ступеня розвитку, що свідчить про зменшення щільності кісткової тканини. Т-

критерій у хворих на генералізований пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з остеопенією складав  

-1,94 ± 1,36 та -1,97±1,36 (р<0,05) відповідно, тоді як у здорових – -0,08±1,36. 

3. Після хірургічного лікування на основі базової терапії у хворих на генералізований 

пародонтит з остеопенією у ранньому післяопераційному періоді відзначається позитивна 

динаміка клінічних, біохімічних і денситометричних показників. Показник ГІ складав 

(3,02±0,05) бала, проба Ш-П у модиф. Свракова – (4,78±0,02) бала, ІР – (4,54±0,06) бала, ІК – 

(2,76±0,07) бала. Кількість остеокальцину у крові збільшилась на 29,52% (р<0,05), а кількість 

дезоксипіридиноліну у сечі зменшилася на 33,19% (р<0,05) порівняно з вихідним рівнем до 

операції, відповідно. Т-критерій змінився на 44,78% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до 

операції. В 14 (46,67%) хворих рентгенологічно не виявлено прогресування патологічного 

процесу. Висота кісткової тканини щелеп знижувалася до ІІ ступеня в 10 (33,33%) хворих, до ІІІ 

ступеня у 8 (26,67%) хворих, не простежувалась компактна пластинка – в 16 (53,33%) хворих, 

структура кісткової тканини щелеп була розрідженою у 8 (26,67%) хворих.  

4. Включення остеопластичного матеріалу в хірургічне лікування хворих на 

генералізований пародонтит з остеопенією покращує клінічний стан тканин пародонта – 

 * 



показник ГІ складав (2,20±0,02) бала, проба Ш-П у модиф. Свракова – (3,72±0,03) бала, ІР – 

(3,62±0,03) бала, ІК – (2,38±0,02) бала; сприяє вираженій позитивній динаміці біохімічних 

показників – кількість остеокальцину збільшилася на 32,74% (р<0,05), а кількість 

дезоксипіридиноліну зменшилась на 47,22% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції; 

супроводжується стабілізацією денситометричних та рентгенологічних параметрів – Т-критерій 

змінився  на 55,91% (р<0,05), порівняно з вихідним рівнем до операції, тільки у 13 (48,15%) 

хворих ІІ групи не виявлено прогресування патологічного процесу. Висота кісткової тканини 

щелеп знижувалась до ІІ ступеня в 9 (33,33%) хворих, до ІІІ ступеня в 7 (25,93%) хворих, не 

простежувалася компактна пластинка в 14 (51,85%) хворих, структура кісткової тканини щелеп 

була розрідженою в 7 (25,93%) хворих. 

5. Встановлено, що поєднане включення  остеопластичного матеріалу та антирезорбенту, 

порівняно з вихідними даними до операції, призводять до стійкої стабілізації патологічного 

процесу та регенерації кісткової тканини, про що свідчать клініко-лабораторні показники: ГІ за 

Федоровим-Володкіною покращувався в 11,37 раза (р<0,05), проба Ш-П у модиф. Свракова – 

зменшувалась у 5,37 раза (р<0,05), ІР – зменшувався в 6,07 раза (р<0,05), ІК за Мюллеманом – 

знижувався в 14,10 раза (р<0,05), показники остеокальцину зростали, порівняно з вихідним 

рівнем до операції, на 27,99% (р<0,05), показники дезоксипіридиноліну зменшувалися на 

35,09% (р<0,05) – як у ранньому, так і в віддаленому післяопераційному періодах, Т- критерій 

зростав на 68,42% (р<0,05); рентгенологічно відмічались: зупинка деструктивних змін, 

стабілізація патологічного процесу та часткове відновлення висоти резорбованих ділянок 

кісткової тканини щелеп. 

6. Розроблена та апробована схема хірургічного лікування хворих на генералізований 

пародонтит ІІ і ІІІ ступеня розвитку з остеопенією сприяє підвищенню ефективності 

хірургічного лікування, стабілізації процесу, є безпечною і доступною у практиці лікаря – 

стоматолога. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

1. Із метою оцінки перебігу та прогнозування ефективності хірургічного лікування 

генералізованого пародонтиту ІІ-ІІІ ступеня розвитку у хворих з остеопенією, як у ранньому, так 

і в віддаленому післяопераційному періоді, рекомендовано визначати показники клінічного 

перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією, біохімічні показники 

остеокальцину та дезоксипіридиноліну, денситометричні, рентгенологічні показники. 

2. Для підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на генералізований 

пародонтит ІІ-ІІІ ступеня розвитку з остеопенією, що супроводжується покращенням 

біохімічних показників остеокальцину та дезоксипіридиноліну, денситометричних та 

рентгенологічних характеристик рекомендується застосовувати остеопластичний матеріалу 

шляхом заповнення його у кісткові порожнини. 

3. Для підвищення ефективності хірургічного лікування генералізованого пародонтиту ІІ-

ІІІ ступеня розвитку у хворих з остеопенією та стабілізації процесу в віддаленому 

післяопераційному періоді рекомендується поряд із застосуванням  остеопластичного матеріалу 

призначати антирезорбент всередину по 1 таблетці 150 мг 1 раз на місяць, протягом 3 місяців. 

Таблетки вживати в один і той же день щомісячно, цілими, не розжовуючи та запиваючи 

склянкою питної води (180–240 мл), сидячи чи стоячи. 
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АНОТАЦІЯ 

Ярмошук І.Р. Клініко-лабораторне обгрунтування використання остеопластичного 

матеріалу і антирезорбенту в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у 

хворих з остеопенією. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.22. - стоматологія.  

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню особливостей перебігу хронічного 

генералізованого пародонтиту у 90 хворих з остеопенією. 

Встановлено, поєднане включення  остеопластичного матеріалу та антирезорбенту 

найбільш виражено сприяло підвищенню ефективності лікування та позитивно впливало на 

стабілізацію клінічних проявів генералізованого пародонтиту у хворих з остеопенією з боку 

тканин пародонта та гігієнічного стану ротової порожнини. 

Комплексна терапія з включенням остеопластичного матеріалу та антирезорбенту 

сприяла позитивній динаміці біохімічних показників, денситометричних і рентгенологічних 

параметрів, що дозволяє рекомендувати запропонований комплекс заходів для використання в 

практичній стоматології. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, остеопенія, остеопластичний матеріал, 

антирезорбент. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ярмошук И.Р. Клинико-лабораторное обоснование использования 

остеопластического материала и антирезорбента в комплексном лечении 

генерализованного пародонтита у больных с остеопенией. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22. - стоматология. 

ГВУЗ “Ивано-Франковский Национальный Медицинский Университет”, МОЗ Украины, 

Ивано-Франковск, 2018. 

Диссертация посвящена изучению особенностей течения хронического 

генерализованного пародонтита у 90 больных с остеопенией. 

Установлено, что сочетанное включение остеопластического материала и антирезорбента 

наиболее выражено способствовало повышению эффективности лечения и положительно 

влияло на стабилизацию клинических проявлений генерализованного пародонтита у больных с 

остеопенией. 

Комплексная терапия с включением остеопластического материала и антирезорбента 

способствовала положительной динамике биохимических показателей, денситометрических и 

рентгенологических параметров, что позволяет рекомендовать предложенный комплекс мер для 

использования в практической стоматологии. 



Ключевые слова: генерализованный пародонтит, остеопения, остеопластический 

материал, антирезорбент. 

 

ANNOTATION (ABSTRACT) 

Yarmoshuk I.R. Clinical and laboratory substantiation of osteoplastic material and 

antiresorptive drugs use in the comprehensive treatment of generalized periodontitis in patients 

with osteopenia. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate of Medicine degree by specialty 14.01.22. – dentistry. 

Ivano-Frankivsk National Medical University, 2018. 

The work is devoted to the study of the features of generalized periodontitis course in 90 

patients with osteopenia. 

Generalized periodontitis is a serious problem of modern medicine among the population of 

Ukraine due to almost 100% prevalence and increasing affection of young people. This is caused by the 

advantage of generalized periodontitis in the structure of dental diseases, the complexity and variability 

of etiology and pathogenesis, the interrelation of local and somatic disorders. The prevalence and 

severity of periodontal disease course varies depending on geographical and social factors, oral cavity 

state, the state of the organism as a whole, and most importantly on the oral cavity hygiene. 

The frequency of periodontal tissues diseases increases with age, the severity of their course 

increases due to both inflammatory processes in the periodontal tissues and resorptive and destructive 

ones in jaw bone tissues and leads to premature teeth loss. Periodontal disease, osteopenia and 

osteoporosis are chronic diseases developing and progressing with age and are characterized by a 

gradual bone mass loss. 

Nowadays, the effectiveness of treatment of patients with generalized periodontitis of II-III 

stage and osteopenia should necessarily be conducted using surgical methods. According to many 

scientists, periodontal surgery does not always lead to a desired result, especially in the remote 

postoperative period. 

Further study and application of agents with osteoreparative properties in the comprehensive 

treatment of patients with generalized periodontitis with osteopenia is prospective. 

The combined inclusion of osteoplastic material “Easy Graft” and antiresorptive drug 

“Bonviva” leads to persistent stabilization of the process confirmed by clinical and biochemical 

researches. Hygiene index according to Fedorov-Volodkina improved by 11.37 times (p<0.05) in 

comparison with the initial level before the surgery. Schiller-Pisarev test modified by D. Svrakov 

improved by 5.37 times (p<0.05). Ramfjord Plaque Index improved by 6.07 times (р<0.05). 

Muhlemann bleeding index improved by 14.10 times (р<0.05). Osteocalcin index increased by 27.99% 

(p<0.05) compared to the initial level before the surgery. Deoxypyridinoline index decreased by 

35.09% (p<0.05), respectively, both in the early and in the remote postoperative period based on the 

stabilization of densitometric and radiological parameters – T-criterion changed by 68.42% (p<0.05) 

compared to the initial level before the surgery. Stabilization of the pathological process was observed 

in 26 (92.86%) patients. The contours of the previously resorbed areas were clear and even. Partial 

restoration and increase in the height of the resorbed areas of jaw ridge bone was noted. 

The regimen of surgical treatment of generalized periodontitis of II and III stage in patients with 

osteopenia was developed and evaluated. It consisted in the combined application of osteoplastic 

material “Easy Graft” and antiresorptive drug “Bonviva” promoting the increase in surgical treatment 

effectiveness, process stabilization. It is safe and accessible in a dentist’s practice. 

Key words: generalized periodontitis, osteopenia, osteoplastic material, antiresorptive dru 
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ГІ за Федоровим-Володкіною – гігієнічний індекс  

ІК за Мюллеманом – індекс кровоточивості ясен  

ІР – індекс Рамфйорда 

МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тканини 

Проба Ш-П у модиф. Свракова – проба Шиллєра-Пісарева у модифікації Свракова



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Підписано до друку 05.03.2018 р. Формат 60х84/16 

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 6 

Тираж здійснено у видавництві ДВНЗ «Івано-Франківський  

національний медичний університет». 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. 

ДК № 2361 від 05.12.2005 р. 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. 


